
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКОУ ОБЛАСП 

РІШЕННЯ 

г Про хід виконання Проrpами енергозбереження по J 
kомунanьному підприємству "Броваритеплоенергомережа" 

на 2007 рік 

Заслухавши звіт директора комунального підприємства «Броваритепnое
нергомережа» Коршак О.В. про хід виконання «Проrpами енергозбереження по 
комунальному підприємству «Броваритеплоенергомережю> на 2007 рію>, керу
ючись п.22. ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Звіт директора кп «Броваритеплоенергомережа» Коршак О.В. про хід 
виконання <dIрограми енергозбереження по комунальному підприємству «Бро
варитеплоенергомережю> на 2007 рію> прийняти до відома (додається). 

2. Роботу кп «Броваритеплоенергомережа» по реалізації зазначеної 
Програми визнати задовільною. 

З. Підприємству <<Броваритеплоенергомережю> продовжити впрова-

дження енергозберігаючих технологій у 2007 році. 
4. Директору кп ,,Броваритеплоенергомережа" Коршак О.В. звітувати 

про хід виконання Програми по закінченні 2007 року на сесії Броварської місь-
кої ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Голубовського Г.П. 
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ПОДАННЯ: 

Директор " 
кп "Броваритеплоенергомережа 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник управління 
житлово-комунального господарства 

Голова постійної комісії з питань 
комунальної власності 

та приватизації 

Виконуюча обов t Jlзки начальника 
ЮРИДИЧНОГО відділу - головний 
спеціаліст відділу 

Начальник загалЬНОГО ввідділу 

Голова постійної комісії з питань 
соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів та цін . 
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О.В. Коршак 

г.п. Голубовський 

В.О.Морозова 

ri:~ Т.М. Чепіга 

Н.І. Гнатюк 

А.В. Булка 



. ІНФОРМАЦШ 
Про ХІД ВІІКОІІВІІІІИ «ПРОГРВІ\ІІІ е 

npllEl\lCТBY «БРОВВРllтепл IlергозбережеllllИ ПО коI\IуIIвлы�оІ\Іуy під
оеllеРГОl\lереЖ8» 118 2007 рію) 

Основна мета виробничої діяльності кп " вдосконалення технології виробни Броваритеплоенергомережа" є 
покращення якості та надійності посцтва та транспортування теплової енергії, 

. луг теплопостачання 
Наше ПІДПРИЄМСТВО при підтримці міс .. . 

ків постійно працює в такому стр . цеВОІ влади протягом останніх ро-
атеГІЧНОМУ напрямку роз .. 

теплоенергетики як енергозбереження з мето B~TКY ко~налЬJiОI ... ф. 10 зниження соБІваРТОСТІ теплової 
енеРГll та Інансового навантаження на спожи . Н .. ваЧІВ. 

а П~ДПРИЄМСТВІ розроблена і затверджена рішеннями виконавчого комі-
тету N!! 54 ВІД 13.02.07р. та сесії Броварської міської ради «Програма енергозбе
р~ження по KOMYH~ЬHOMY підприємству «БроваритеплоенергомереЖ8) на 2007 
рІЮ) N!! 295-20-05 ВІД 26.04.07р. 

Програмою передбачається впровадження енергозберігаючих заходів в 
тепловому господарстві <<БроваритеплоенергомереЖ8) в 2007 році на суму 

10212,153 тис.грн., в тому числі за рахунок: 
- державного бюджету - 1594,8 Tlle.rpll· . ' 

МІсцевого бюджету - 2004,9 тие.грн; 
власних кошт підприємства - 5034,653 Тllе.грн; 

- коштів інвесторів -1577,8 тие.грн 

Станом на 20.09.2007 року нашому підприємству виділені значні кошти 
на впровадження енергозберігаючих технологій з державного та місцевого бю-
джетів, а саме: 

- з державного бюджету -1594,8 Тllе.грн; 
- з місцевого бюджету - 2360,2 Тllе.грн; 
_ коштів інвесторів - 900,0 тие.грн 

За рахунок коштів з місцевого бюджету на суму 300,0 тис.грн підприєм
ство вже проводіть роботи: 

_ установку хімічної деаерації на котельні по вул. Кірова,96; 
_ модернізацію хімводоочистки на котельні по вул. Незалежності,26. 

Відповідно до Закону України <d1po закупівлю товарів, робіт і послуг за 
державні кошти» на підприємстві проведені торги та заключні договори: 

_ на проведення робіт <<Реконструкція теплових мереж м. Бровари». Це 
дозволить продовжити монтаж теплової мережі Д у 300 від котельної по вул. 
Юрова,96 до вул. Гагаріна, що забезпечить надійне та безперебійне теплопоста
чання міста Бровари. Роботи в 2007 році вартістю 605 тис. грн. виконуються за 
рахунок коштів з державного та місцевого бюджетів. 

_ на закупівлю на суму 1 млн.грн. за кошти місцевого бюджету попере-
дньоізольованних пінополіуретаном труб з комплектуючими, які застосовують
ся при ремонті тепломереж та дозволяють знизити втрати теплової енергії в те
плових мережах, збільШИТИ термін використання мереж. 



В даний час за рахунок коштів з державного та . . 
ДНО З Законом України «Про закупівлю това ів б.. МІсцевого бюджетІВ, згі-
ТИ», розпочато процедури закупівлі на вико:в.н;:о IБТ. І .послуг за державні кош-

.. ро ІТ. 

- реКОНСТРУКЦІЯ та теХНІчне переоснащення котельної по вул К 
Koro, 16. ПЛанується виконати монтаж системі управління . расовсь-

ями котла Ха 7 ДКВР 1 / тягодyтrєвими при-
стро - - о 13 з використанням енергоресурсозберігаючої 
системи «ЄКО», яка дозволить підтримуваним максимальни" ККД . . . .. и КОТЛІВ У 
всьому ДІапазОНІ ІХ навантажень в автоматичному режимі, заощаджувати ви-
трати ПРИР.ОдНОГО газу та електроенергії. Вартість робіт складає 403 тис.грн. 
(оголошеНІ торги на 20.09.07р); 

- реконструкція 12 цт вартістю 593 тис. грн. Встановлення автоматич
НИХ регул~торі~ ~o ~iд"?,cкy підігрітої води на цих центральних теплових пунк
Тах та замІна ПІДlГРI~~ЧlВ на ~ластинчаті на ~BOX ЦТП завершує розпочату ро
боту по реКОНСТРУКЦl1 ЦТП ПІДприємства та П1двищить якість послуг по підігрі
ву води (викришується питання укладення договорів по 12 ЦТП). 

- реконструкція котельної по вул. Кірова, 96 на суму 214 тис.грн. Мон
таж системи обліку витрат води та виробництва теплової енергії на котлах 
КВГМ-30 дозволить виконувати режимно-налагоджувальні роботи на котлах 
згідно з вимогами ПТЕ (оголошені торги на 25.09.07р); . 

- встановлення системи автоматичного регулювання процесу згорання 

палива на котлах котелень по вул. Красовськоro, 16, Красовського, 2, Горько
го, 1, Шевченко,21, Київська, 296. Вартість робіт - 900,0 тис.грн (Лодані 
29.08.07р оголошення в інформаційних системах мережі Інтернет на проведен
ня запиту цінових пропозицій (котирувань). 

За рахунок власних коштів (на загальну суму 889,15 тис.грн) в ремонт
ний період з митою зменшення втрат в тепломережах та зниження витрат елек

троенергії при виробництві і транспортуванні тепла на підприємстві виконуєть
ся: 

- замінено 1,1 км теплових мереж на попередньотеплоізольовані пінопо-
ліуретаном трубопроводи на суму 663,4 тис.грн.; . 

_ реконструкція вузлів обліку газу на котельних по вул. ~POBa, .96, Кра
совського, 16, Незалежності, 26 з встановленНJIМ сучасних заСОбl~ ВИМІРІОВаль
ної техніки. Вартість робіт складає 150 тис.грн. Готується теХНІчна докумен
тація по заміні приладів обліку газу ще .~a 6-ти малих котельних. ... .. 

_ реконструкція конденсаТОРНОI ycтaнOB~ по ко~пенсаЦII реактиВНОІ 
електроенергії вартістю 17,5 тис.грн. на котелЬНОІ по вул. Кірова, 96; 

_ монтаж трансформаторної підстанції 10 КВ/О,4 кв на суму 30,0 тис.грн 
на котельної по вул. Незалежності, 26; 

_ монтаж автоматичного вимикача ЗІ БВУ3 на підстанції на котельної по 
вул. Кірова, 96 вартісТІО 26,3 тис.~н; . 

_ монтаж і налагоджУвалЬНІ роботи автоматичного управЛ1ННJ1 насосами 
циркуляції гарячого водопостачання на 4-0Х теплових пунктах; 

_ заміна підживлюючоГО насосу К ~5/30 на м~нш потужній МІО 205-IE/l 
230-5-2 на суму 1,95 тис.грН. на KOTe~ЬHOI по вул. Кірова, ~6; , . 

_ замінена 6-ть електроДВИГУНІВ з меншою ПОТУЖНІСТЮ на об єктах ПІд-
приємства. 



За рахунок коштів інвестора виконується капітальний ремонт котла 
птВМ-50 N!! 2 та заміна димових труб двох котлів ПТВМ-50 на котельні по вул. 
Незалежності,26. Вартість цих робіт складає 900,0 тис.грн. 

Спід зазначити, що робота по виконанню затвердженої «Програма енер

гозбережеННJI по комунальному підприємству «БроваритеплоенергомереЖа» на 
2007 рік» на підприємстві «БроваритеплоенергомереЖа» не закінчена, вона про
доВЖУЄТЬСJl. Колектив підприємства докладе всі зусилля, щоб затверджена 
Програма була виконана в повному обсязі. 

Директор о. В. Коршак 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськоJ ОБЛАСТІ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"БРОВАРИТЕПЛОЕНЕРГОМЕРЕЖА " 

07400, Київська область, М. Бровари, вул. Грушевського,3о, тел.факс. (294) 4-11-01 
р/р 26002000140001 в Броварській філііУкріllбаflКУ МФО 321808 Код ОКПО 13711949 

На _________ від ___ _ 

Про хід виконання «Програми 
енергозбереження по 

комунальному підприємству 
(d)роваритеплоенергомережю) 

на 2007 рію) 

Секретарю 

міської ради 

Call03ICf(O LB. 

Шановний Ігорю БаСI.ЛЬОВI.ЧУ! 

Проси~о Вас винести на розгляд сесії Броварської міської ради 
20.09.2007р питання про хід виконання «Програми енергозбереження по ко
мунальному підприємству (d)роваритеІШоенергомережю) на 2007 рію). 

3 ІІ0вагОlО , 

Директор 

Cnil.IAo в. 
'1WI.6-61-89 

О.В.Коршак 
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